
 

MEGHÍVÓ 

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi és 

Gazdasági Jogi Tanszéke online konferenciára invitálja Önt. 

 

„KRIPTOESZKÖZÖK VILÁGA A JOG ÉS A GAZDASÁG 

SZEMSZÖGÉBŐL” 

(2021 március 19. Online Microsoft 365 Teams) 

 

Szeretettel várjuk a jogász és közgazdász szakma képviselőit, 

egyetemi oktatóit, kutatóit, a témában jártas gazdasági 

szakembereket, végül, de nem utolsó sorban pedig az 

alapszakos, mesterszakos és doktori képzésben részt vevő 

hallgatókat. Célunk, hogy a technológiai innováció ezen 

területének kihívásait behatóbban megismerjük. 

  



 

PLENÁRIS ÜLÉS 

A konferenciát egy plenáris ülés nyitja meg, amelyben az alábbi 

előadásokat hallgathatják meg az érdeklődők 

1. Dr. Szilovics Csaba egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Kar, Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék: Bevezető 

gondolatok a kriptovalutákról 

 

2. Polecsak Johann: CTO, Qanplatform: A Blockchain múltja, jelene, jövője 

 

3. Dr. Nagy Zoltán egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Állam- és 

Jogtudományi Kar, Államtudományi Intézet, Pénzügyi Jogi Tanszék: A 

kriptopénzek helye a pénzügyi rendszerben 

 

4. Nagy István Blockben, Head of Sales: A blockchain technológia 

hozzáadott értéke a digitális infrastruktúrához 

 

5. Denkler Miklós, Corion Co-Founder: Kripto vs. stablecoin 

 

6. Dr. Simon Bélar.őrnagy, rendőrségi tanácsos, tanársegéd, NKE-RTK, 

Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék: Kriptovaluta? 

- Bűnüldözői válaszok 

 

7. Bedrettin Gürcan LLM, PhD hallgató SZTE: Blockchain and Mediation 

 

8. Dr. Fodor István, ügyvéd: A Futuraqua kriptopénz kibocsátásának 

tanulságai 



 

TÁJÉKOZTATÓ 

A tudományos diskurzusban az alábbi területek legalább egyikét kifejtő 

prezentációval lehet részt venni 

 

1. A kriptoeszközök jogi szabályozása 

2. A blokklánc technológia 

3. Kriptoeszközök, mint új eszköz osztály 

4. Digitális jegybankpénz 

 

Részvételi szándékukat a kitöltött jelentkezési lap, továbbá a tervezett előadás 500-2000 

karakter terjedelmű magyar, vagy angol nyelvű absztraktjának elküldésével legkésőbb 2021. 

február 22. napjáig jelezhetik a szivos.alexander@ajk.pte.hu e-mail címen. 

 

A beérkezett jelentkezéseket szakmai bizottság bírálja el, az előadásra felkért személyeket 

2021. február 26. napján e-mailben kiértesítjük. 

 

A konferencia nyelve angol, magyar. A prezentációkhoz power point, prezi használható. Az 

előadások időtartama maximum 20 perc, amit 15 perc diszkusszió követ. 

 

Az előadások mellett lehetőséget biztosítunk tanulmányok beküldésére, amelyeket egy ISBN 

számmal ellátott, lektorált (double blind peer review) tanulmánykötetben szeretnénk 

megjelentetni.  

A tanulmányok leadási határideje: 2021. március 8. Az absztrakttal és tanulmánnyal 

kapcsolatos formai követelményekről a meghívó mellékletét képező dokumentumokban 

olvashatnak bővebben. 

 

 

 

A programváltozás jogát a szervezők fenntartják. 

 

 

Pécs, 2021. január 29.  

 

 

 

 

 

Szervezőbizottság 

 

 

 


